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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 1
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że system edukacji musi zakładać likwidację przeszkód 
utrudniających osiągnięcie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn oraz wspieranie 
pełnej równości płci,

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 2
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że dostęp do wysokiej jakości edukacji, kształcenia przez całe życie
i nauczania to dla młodych kobiet i mężczyzn kluczowe elementy umożliwiające im 
dostarczenie Europie umiejętności, jakich potrzebuje ona zarówno w dziedzinie 
pobudzenia zatrudnienia i wzrostu, jak i solidarności międzypokoleniowej i 
odmłodzenia społeczeństwa, 
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Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że dostęp do wysokiej jakości edukacji i nauczania to dla 
młodychkobiet i mężczyzn kluczowe elementy umożliwiające im dostarczenie 
Europie umiejętności, jakich potrzebuje ona zarówno w dziedzinie pobudzenia 
zatrudnienia i wzrostu, jak i solidarności międzypokoleniowej i odmłodzenia 
społeczeństwa, oraz mając na uwadze znaczenie rodzin wielopokoleniowych i  
ogromną rolę, jaką odgrywają w procesie wychowania przyszłych pokoleń,

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 4
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że przyszłość Europy zależy od jej zdolności w zakresie wspierania 
społeczeństwa przyjaznego dla dzieci, (skreślenie) młodzieży, kobiet i mężczyzn, w 
tym kontekście zaś realizacja celów związanych z macierzyństwem lub ojcostwem lub 
opieka nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi nie 
powinna stać na przeszkodzie wyborom edukacyjnym czy zawodowym, ani też stać na 
przeszkodzie podjęciu lub kontynuacji nauki i pracy,

Or. es

Poprawkę złożyła Filiz Husmenova

Poprawka 5
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że istnienie szkolnictwa jednocześnie wyższego i zawodowego 
stanowi jeden z podstawowych warunków umożliwiających rzeczywisty dostęp do 
rynku pracy i jeden z instrumentów służących zapobieganiu ubóstwu, które dotyka w
szczególności kobiety, a także ujednoliceniu poziomu wynagrodzeń mężczyzn i 
kobiet,
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Or. bg

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wzrost długości życia wpływa na stosunki międzypokoleniowe i 
rodzinne, zwiększając liczbę osób znajdujących się w sytuacji zależności, a
jednocześnie mając na uwadze znaczenie rodzin wielopokoleniowych i znaczącą 
rolę, jaką odgrywają w procesie wychowania dzieci i pomocy uczącym się i 
pracującym rodzicom,

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że problemy materialne i różnego rodzaju dyskryminacja często 
utrudniają dostęp do studiów i ich kontynuację, a problemy te są szczególnie duże w 
przypadku młodych kobiet i mężczyzn, którzy równolegle ze studiami przyjmują na 
siebie obowiązki rodzinne i ewentualnie zawodowe1,

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 8
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że problemy materialne często utrudniają dostęp do nauki i jej
kontynuację, a problemy te są szczególnie duże w przypadku młodych kobiet i 
mężczyzn, którzy równolegle z nauką przyjmują na siebie obowiązki rodzinne i 
ewentualnie zawodowe,

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 

  
1 Sprawozdanie Eurostudent 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe; w Holandii pracuje 
91% wszystkich studentów, w Irlandii – 69%, w Austrii – 67%, w Niemczech – 66%, w Finlandii – 65%.
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Pérez

Poprawka 9
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że nawet jeżeli rolą państw członkowskich nie jest wywieranie 
wpływu na indywidualne decyzje podejmowania zobowiązań rodzinnych, powinny 
one stworzyć społeczne i gospodarcze otoczenie sprzyjające młodym ludziom 
posiadającym dzieci, starsze osoby zależne lub osoby niepełnosprawne na swoim 
utrzymaniu,

Or. es

Poprawkę złożyła Filiz Husmenova

Poprawka 10
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że nawet jeżeli rolą państw członkowskich nie jest wywieranie 
wpływu na indywidualne decyzje w zakresie posiadania dzieci, powinny one stworzyć 
społeczne i gospodarcze otoczenie sprzyjające młodym rodzicom, zważywszy 
demograficzne wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska,

Or. bg

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 11
Punkt L a preambuły (nowy)

La. mając na uwadze szkodliwość środków antykoncepcyjnych, które niszczą zdrowie i 
obniżają dzietność kobiet, a jednocześnie negatywnie wpływają na ich przyszłe 
potomstwo,

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 12
Punkt M preambuły

M. mając na uwadze, że to kobiety, które częściej zajmują się osobami zależnymi, są 
narażone częściej niż mężczyźni na niekontynuowanie edukacji, przerwanie jej lub 
niepodejmowanie na nowo - co nieuchronnie prowadzi de facto do dyskryminacji w 
zakresie dostępu do studiów i ich kontynuacji oraz kształcenia ustawicznego, a także 
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do nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami w życiu zawodowym,

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 13
Punkt Ma preambuły (nowy)

Ma. mając na uwadze, iż aby w pełni zrealizować cel jakim jest osiągnięcie pełnego 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn należy wliczyć urlop macierzyński i 
wychowawczy do ogólnego czasu pracy kobiet oraz do okresu rozliczeniowego przy 
ustalaniu wynagrodzenia emerytalnego,

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 14
Punkt O preambuły

O. mając na uwadze, że obowiązki rodzinne wiążą się ze specyficznymi potrzebami w 
pewnych dziedzinach, szczególnie w odniesieniu do kwestii mieszkalnych, usług 
opieki nad dziećmi, usług opieki nad osobami zależnymi oraz elastyczności w 
zakresie uczęszczania na zajęcia,

Or. es

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 15
Punkt P a preambuły (nowy)

Pa. mając na uwadze, że obecnie coraz częściej spotyka się osoby żyjące zgodnie z 
alternatywnymi modelami rodzinnymi, nieodpowiadającymi tradycyjnemu 
schematowi komórki rodzinnej złożonej z matki, ojca i wspólnych biologicznych 
dzieci,

Or. sv
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Punkt P a preambuły (nowy)

Pa. mając na uwadze, że praktycznie nie istnieją krajowe ani europejskie dane 
statystyczne i wskaźniki pozwalające unaocznić warunki życia młodych ludzi w 
okresie studiów lub nauki zawodu i posiadających zobowiązania rodzinne,

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer i Raül Romeva i Rueda

Poprawka 17
Ustęp -1

-1. podkreśla, że edukacja i kształcenie dziewcząt i kobiet jest prawem człowieka i 
podstawowym elementem warunkującym pełne korzystanie z wszelkich innych praw 
społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych;

Or. en

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 18
Ustęp 1

1. przypomina, że poniższe zalecenia dotyczą młodych ludzi (skreślenie) w trakcie 
kształcenia, którzy mają lub chcą podjąć zobowiązania rodzinne związane bądź z 
macierzyństwem lub ojcostwem, bądź też z opieką nad starszymi osobami zależnymi 
lub osobami niepełnosprawnymi;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, iż deficyt demograficzny po części spowodowany jest środkami 
antykoncepcyjnymi, szczególnie hormonalnymi, które uszkadzają zdrowie i obniżają 
dzietność kobiet, a jednocześnie negatywnie wpływają na ich przyszłe potomstwo;
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Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 20
Ustęp 4

4. zachęca Komisję i państwa członkowskie, by (skreślenie) wspierały polityki 
sprzyjające pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego, zachęcające młodych ludzi 
do podejmowania w sposób zrównoważony zobowiązań rodzinnych, pozwalające im 
uniknąć wszelkich form dyskryminacji opartej na tych zobowiązaniach i 
umożliwiające im jak najlepsze wyeksponowanie ich wkładu we wzrost i 
konkurencyjność w Europie;

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 21
Ustęp 4

4. zachęca Komisję i państwa członkowskie, by w ramach swojego zaangażowania na 
rzecz społeczeństwa bardziej przyjaznego dla dzieci i młodzieży wspierały polityki 
sprzyjające pogodzeniu studiów, szkolenia i życia (skreślenie) rodzinnego, 
(skreślenie) z jednoczesnym jak najlepszym wyeksponowaniem ich wkładu we wzrost 
i konkurencyjność w Europie;

Or. de

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer i Raül Romeva i Rueda

Poprawka 22
Ustęp 4

4. zachęca Komisję i państwa członkowskie, by w ramach swojego zaangażowania na 
rzecz społeczeństwa bardziej przyjaznego dla dzieci i młodzieży wspierały polityki 
sprzyjające pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; podkreśla, że środowiska 
naukowo-badawcze liczą więcej dyplomowanych kobiet niż mężczyzn (59%), jednak 
ich liczba zmniejsza się na kolejnych szczeblach kariery: kobiety stanowią 43% 
doktorantów i jedynie 15% profesorów uniwersyteckich;

Or. en
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 23
Ustęp 5

5. zachęca państwa członkowskie, by w większym stopniu uwzględniały sytuację 
młodych ludzi, w szczególności zaś młodych kobiet, mających zobowiązania rodzinne 
w trakcie nauki, przede wszystkim poprzez zapewnienie im środków dostosowanych
do ich potrzeb (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 24
Ustęp 5

5. zachęca państwa członkowskie, by w większym stopniu uwzględniały sytuację 
młodych ludzi, w szczególności zaś młodych kobiet, mających zobowiązania rodzinne 
w trakcie nauki, przede wszystkim poprzez zapewnienie im pomocy socjalnej 
dostosowanej do ich potrzeb i niezależnej od dochodu rodzicielskiego i od 
prowadzenia równolegle ze studiami działalności zawodowej;

Or. fr

Poprawka 25
Ustęp 5

5. zachęca państwa członkowskie, by w większym stopniu uwzględniały sytuację 
młodych ludzi, w szczególności zaś młodych kobiet, mających zobowiązania rodzinne 
w trakcie nauki, przede wszystkim poprzez zapewnienie im pomocy socjalnej 
dostosowanej do ich potrzeb i niezależnej od dochodu rodzicielskiego i od 
prowadzenia równolegle ze studiami działalności zawodowej;

Or. es

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 26
Ustęp 5

5. zachęca państwa członkowskie, by w większym stopniu uwzględniały sytuację 
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młodych ludzi, w szczególności zaś młodych kobiet, mających zobowiązania rodzinne 
w trakcie nauki, przede wszystkim poprzez zapewnienie im pomocy socjalnej 
dostosowanej do ich potrzeb i niezależnej od prowadzonej równolegle ze studiami 
działalności zawodowej;

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 27
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wiedząc, że to fakt zajmowania się osobami zależnymi w większości przez kobiety 
czyni przebieg ich studiów trudniejszym, zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia usług socjalnych wspierających niezależność osób i sprawujących opiekę 
nad osobami zależnymi;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 28
Ustęp 6

6. zachęca państwa członkowskie do stworzenia „ubezpieczeń studenckich”, zwłaszcza 
zaś opieki socjalnej i medycznej, które mogłyby być rozciągnięte na osoby 
pozostające na utrzymaniu studenta(-tki);

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 29
Ustęp 6

6. zachęca się państwa członkowskie do postępowania w taki sposób, aby 
„ubezpieczenia studenckie” były bezpłatne lub ustalone na najniższym możliwym 
poziomie i obejmowały specjalistyczną opieką lekarską również osoby pozostające na 
utrzymaniu studenta;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 30
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa się państwa członkowskie do zmniejszenia lub zniesienia opodatkowania 
uczących się i jednocześnie pracujących młodych mężczyzn i kobiet mających 
zobowiązania rodzinne lub wobec osób zależnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 31
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wyraża zadowolenie z wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie, 
zgodnie z którymi wyraźnie zachęca się państwa członkowskie do utworzenia do 
roku 2010 struktur opieki nad dziećmi dla przynajmniej 90% dzieci od trzeciego 
roku życia do wieku rozpoczęcia obowiązkowej nauki oraz dla przynajmniej 33% 
dzieci w wieku poniżej trzech lat; wyraża ubolewanie z powodu niezadowalającej 
jeszcze realizacji tej wskazówki przez państwa członkowskie;

Or. de

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 32
Ustęp 9

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 33
Ustęp 9

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 34
Ustęp 9

9. zachęca instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do wprowadzenia usług opieki 
nad dziećmi w ramach ich infrastruktury i wzywa państwa członkowskie do 
wspierania tego typu inicjatyw, a także podkreśla znaczenie starszych członków 
rodziny (rodzice rodziców) i ich ogromnej roli w procesie wychowania dzieci i 
pomocy uczącym się i pracującym rodzicom;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 35
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zobowiązuje państwa członkowskie do czuwania, aby ogół studentów posiadających 
dzieci miał dostęp do dobrej jakości przedszkoli miejskich/publicznych po 
przystępnej cenie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 36
Ustęp 9 b (nowy)

9b. zobowiązuje państwa członkowskie do czuwania, aby ogół studentów posiadających 
starsze dzieci miał dostęp do dobrej jakości świetlic po przystępnej cenie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 37
Ustęp 9 c (nowy)

9c. zobowiązuje państwa członkowskie do zdjęcia z młodych ludzi, a zwłaszcza z 
młodych kobiet, spoczywającego głównie na nich obowiązku związanego z osobami 
zależnymi, w celu umożliwienia im kontynuowania studiów;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 38
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie, by wraz z instytucjami kształcenia wyższego 
lub zawodowego proponowały bardziej elastyczną organizację studiów, na przykład 
poprzez zwiększenie możliwości kształcenia na odległość oraz studiowania w 
niepełnym wymiarze godzin oraz poprzez umożliwienie większej liczbie dorosłych 
kontynuowania kształcenia jako części uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 39
Ustęp 11

11. zachęca państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
zwiększonego wykorzystania elastycznych technik kształcenia stworzonych przez 
nowe technologie i udostępnienia ich wszystkim młodym ludziom w trakcie nauki, w 
szczególności zaś osobom mającym zobowiązania rodzinne oraz osobom 
niepełnosprawnym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 40
Ustęp 12

12. wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
zagwarantowania równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie, 
kontynuowaniu i powrocie na studia studentek w ciąży i matek małych dzieci, i do 
szczególnego uwzględniania ich potrzeb;

Or. fr
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 41
Ustęp 13

13. wzywa instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do uwrażliwienia kadry 
kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby (skreślenie)
studentów i studentek posiadających osoby na utrzymaniu, a w razie konieczności do 
wprowadzenia usług w zakresie pomocy i doradztwa w celu umożliwienia im 
rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo kształcenia wyższego lub 
zawodowego;

Or. es

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 42
Ustęp 14

14. wzywa instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do uwzględnienia sytuacji 
finansowej młodych mężczyzn i kobiet mających zobowiązania rodzinne przy 
obliczaniu wysokości czesnego (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 43
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zachęca państwa członkowskie do ustanowienia krajowych systemów „certyfikacji” 
umożliwiających rozpoznawanie instytucji kształcenia wyższego lub zawodowego 
oferujących możliwości godzenia życia studenckiego i rodzinnego w celu ułatwiania 
osobom posiadającym zobowiązania rodzinne kontynuacji lub powrotu na studia i 
zachęcania ich do tego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 44
Ustęp 14 b (nowy)

14b. zachęca pracodawców, aby w ramach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i 
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w celu sprzyjania zatrudnianiu młodych osób z dyplomami przyznawali stypendia, z 
których mogliby(-łyby) korzystać także studenci (-tki) posiadający zobowiązania 
rodzinne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 45
Ustęp 15

15. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zachęcania i ułatwiania 
kształcenia ustawicznego, przewidując między innymi możliwości urlopu 
wychowawczego, jak również większej elastyczności warunków pracy, przede 
wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 46
Ustęp 15

15. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do uwzględnienia w ramach 
kształcenia ustawicznego między innymi możliwości urlopu wychowawczego, urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu z przyczyn osobistych przeznaczonego na kuratelę i 
opiekę nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi, jak 
również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez 
wykorzystanie nowych technologii;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 47
Ustęp 15

15. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do uwzględnienia w ramach 
kształcenia ustawicznego między innymi możliwości urlopu wychowawczego, jak 
również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez 
wykorzystanie nowych technologii; wzywa także państwa członkowskie do wliczenia 
urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do ogólnego czasu pracy kobiet oraz do 
okresu rozliczeniowego przy ustalaniu wynagrodzenia emerytalnego, tak aby w pełni 
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zrealizować cel, jakim jest osiągnięcie pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 48
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
kontynuowania przyznawania pomocy socjalnej osobom mającym zobowiązania 
rodzinne także po ukończeniu studiów przez okres sześciu miesięcy, aby ułatwić im 
integrację zawodową na rynku pracy;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 49
Ustęp 15 b (nowy)

15b. wzywa państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń dotyczących dodatkowej 
działalności zarobkowej uczących się lub przebywających na urlopach 
wychowawczych w kwotach mieszczących się w limitach ustalonych przez państwa 
członkowskie, bez pozbawiania ich prawa do zasiłku rodzinnego, co pozwoliłoby na 
zachowanie kontaktu z pracodawcą poprzez wykonywanie prac zleconych w domu, a 
w konsekwencji łatwiejszy powrót po urlopie wychowawczym na rynek pracy;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 50
Ustęp 16

16. przypomina, że zaangażowanie głównie młodych kobiet w opiekę nad osobami 
zależnymi powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; 
wzywa zatem państwa członkowskie do nadania wagi życiu rodzinnemu i wspierania 
roli ojców, jak również bardziej właściwego podziału obowiązków związanych z 
życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów i po zakończeniu cyklu nauki, 
jako istotnego czynnika wpływającego na równość szans mężczyzn i kobiet;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 51
Ustęp 16

16. przypomina, że zaangażowanie głównie młodych kobiet w opiekę nad osobami 
zależnymi powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; 
podkreśla, że zwiększenie odpowiedzialności spoczywającej na mężczyznach w 
zakresie prac domowych i opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi 
stanowi zasadniczy element umożliwiający większej liczbie młodych kobiet godzenie 
roli matki i odbywania studiów; wzywa zatem państwa członkowskie do (skreślenie)
wspierania roli ojców, jak również bardziej właściwego podziału obowiązków 
związanych z życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów, jako istotnego 
czynnika wpływającego na równość szans mężczyzn i kobiet;

Or. sv

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 52
Ustęp 16 a (nowy)

16a. zobowiązuje państwa członkowskie do takiego przekształcenia przepisów w zakresie 
ochrony macierzyństwa, które wspomogłoby udział mężczyzn w wychowaniu dzieci;

Or. sv

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 53
Ustęp 17

17. zaleca państwom członkowskim, Radzie i Komisji, by w ramach otwartej metody 
koordynacji i spotkań ministrów edukacji i spraw socjalnych dokonywały wymiany 
najlepszych praktyk w dziedzinie wspierania studentów i studentek mających 
zobowiązania rodzinne, jak również uwzględniały nowatorskie przepisy w tym 
zakresie wprowadzane w życie w niektórych państwach członkowskich;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 54
Ustęp 17 a (nowy)

17a. zaleca państwom członkowskim stosowanie ułatwień oraz objęcie pomocą socjalną 
także studentów wychowujących dzieci, którzy pochodzą z innych państw 
członkowskich UE;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 55
Ustęp 18

18. zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu 
i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji 
uwzględniały szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania 
rodzinne i zwraca uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań
przekrojowych sprzyjających pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; wzywa 
system edukacji do elastyczności umożliwiającej matkom po urlopach 
macierzyńskich kontynuowanie i podjęcie studiów na tym samym szczeblu, na 
którym znajdowały się poprzednio;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 56
Ustęp 19

19. wzywa państwa członkowskie do dokonania oceny, w zależności od sytuacji krajowej, 
czy reforma systemu edukacji sprzyjająca elastyczności i lepszemu zarządzaniu 
czasem studiów przyspieszy w rezultacie proces rozpoczynania aktywnego życia 
przez młodych ludzi, jak również realizację ich celów rodzinnych;

Or. fr
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Iratxe García 
Pérez

Poprawka 57
Ustęp 19

19. wzywa państwa członkowskie do dokonania oceny, w zależności od sytuacji krajowej, 
czy reforma systemu edukacji sprzyjająca elastyczności i lepszemu zarządzaniu 
czasem studiów przyspieszy w rezultacie proces usamodzielniania się młodych ludzi 
i rozpoczynania przez nich aktywnego życia, jak również realizację ich celów 
związanych z macierzyństwem i ojcostwem;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 58
Ustęp 19 a (nowy)

19a. zachęca EUROSTAT i państwa czonkowskie do dostosowania istniejących 
wskaźników w celu zebrania danych umożliwiających określenie na szczeblu 
krajowym i europejskim z jednej strony liczby studentów i studentek posiadających 
zobowiązania rodzinne oraz ich warunków życia, a z drugiej strony ustalenie, w 
jakim stopniu zobowiązania rodzinne stanowią czynnik faworyzujący porzucanie 
studiów, zwłaszcza przez młode kobiety;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 59
Ustęp 19 a (nowy)

19a. przypomina, że motywacja młodych kobiet do godzenia studiów z macierzyństwem 
może być również osłabiona obawą, że w przyszłości będą one przedmiotem 
dyskryminacji w życiu zawodowym; zobowiązuje państwa członkowskie do walki z 
dyskryminacją stosowaną przez pracodawców wobec matek zarówno w momencie 
zatrudniania, jak i przyznawania awansów;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Filiz Husmenova

Poprawka 60
Ustęp 20 a (nowy)

20a. zachęca środowiska naukowe i uniwersyteckie do podjęcia odpowiednich środków 
mających na celu zagwarantowanie mężczyznom i kobietom posiadającym 
obowiązki rodzinne równego dostępu do karier naukowych i/lub badawczych, 
zachęcanie ich do wybierania tego typu karier oraz zatrzymanie ich w środowiskach 
naukowych;

Or. bg

Poprawkę złożyła Filiz Husmenova

Poprawka 61
Ustęp 20 b (nowy)

20b. zachęca państwa członkowskie do kontynuowania wysiłków zmierzających do 
rozwijania i rozpowszechniania szkolenia zawodowego przeznaczonego dla osób 
posiadających obowiązki rodzinne i wywodzących się z grup pozostawionych na 
marginesie lub mniejszościowych, co pozwoli im uniknąć długoterminowego 
bezrobocia i zagwarantuje równy dostęp do rynku pracy;

Or. bg


